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 भौगोहिक रुपमा यो गाईँपाहिकाको सीमाना परू्यमा फािेिङु गाईँपाहिकाको प्रहिद्ध अगजेङु 

गमु्बा र याङर्रक गाईँपाहिका संग जोहडएको छ भने, पह चममा पाचँथर र तहे्रथमुको हसमानामा बग् ने तमोर 

नदी, ईत्तरमा पाचँथर र ताप्िेजङुको हसमानामा बग् ने काबेिी नदी र दहिणमा हफहदम नगरपाहिकासँग 

हसमाना जोहडएको छ । १२३.०१ र्गय हकिोमीटरमा फैहिएको यस गाईँपाहिकाको कुिजनसङ््या 

२२,३४५ रहकेो छ । हर्हभन् न धमायर्िम्बी, जात-जाहत तथा बहुसासँ्कृहतक बनौट भएको यस गाईँपाहिकामा 

सामाहजक सदभार् तथा धाहमयक सहहष्णतुा परापरु्यकािदहेख रहह अएको छ । प्राकृहतक रुपमा यस 

गाईँपाहिकाको सीमा हभत्र ऄत्यन्त ैरमणीय पययटहकय स्थिहरु पदयछन । पययटहकय िते्र जोरपोखरी, अगजेङु 

गमु्बा, हहहिहाङ दरबार िेत्र, भोटे गहढ,  हकरातँ माङहहम िगायतका धाहमयक, सासँ्कृहतक तथा ऐहतहाहसक 

महत्र् बोकेका सम्पदा हरुि ेयस गाईँपाहिकाको िोभा बढाएको छ । 

गाईँपाहिकाको पररचय  
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गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



सार्वजाहनक सुनुर्ाईको उदे्धश्य हकन के र कसका िाहग ?  

 हनयहमत र खिुा ऄन्तरहियाका माध्यमबाट सेर्ाग्राहीिाइ सन्तषु्टी प्रदान गरी हर्श्वासको र्ातार्रण कायम 

गनुय यसको ईदे्धय हो  

 सार्यजाहनक पद र ऄहधकार धारण गरेका कतयव्यपािक र सेर्ाग्राही बीच सार्यजाहनक रुपमा हुने प्रत्यि 

ऄन्तरहिया सार्यजाहनक सनुरु्ाइ हो ।  

 सार्यजाहनक सनुरु्ाइ जनताको ऄदाित हो जसिे सिुासनको मान्यतािाइ ऄहंगकार गरेको हुन्छ ।  

 यसमा प्रश्नोईत्तर हर्हर्हधबाट ऄहधकारर्ािा र सेर्ाग्राहहहबच सेर्ा प्रर्ाहका समस्या तथा जनसन्तहुष्टको 

हस्थहतबारे सहमिा, गरी मलू्याङ्कन, सझुार् र पषृ्ठपोषण प्रदान गररन्छ ।  

 सार्यजाहनक सनुरु्ाइ सेर्ा प्रदायक हनकायको कामकारबाहीबारे जनगनुासोको माध्यमबाट मलू्याङकन गरी 

त्यसप्रहत सरोकारर्ािािाइ जर्ाफदहेी बनाईद ैसेर्ाको गणुस्तर कायम गने कायय हो ।  
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 सार्यजाहनक प्रिासनमा जर्ाफदहेहता र पारदहियता प्रर्द्धयन गनय 

 सेर्ा हर्तरणमा जन गनुासो अईन नहदन र सेर्ाग्राहीिाइ केन्रहर्न्दमुा रा्न  

 हर्गतका गल्ती कमजोरीको सहमिा गरी पनु दोहोररन नहदन  

 सेर्ाग्राही र सेर्ा प्रदायकर्ीच हर्श्वासको र्ातार्रण हसजयना गनय 

 सेर्ा प्रर्ाहमा जनसहभागीता र नागररक चासो बढाईन 

 बढ्द ैगआरहकेो भष्रचार र दण्डहहनताको ऄन्त्य गनय 

 सचते सेर्ाग्राही र कतयव्यहनष्ठ सेर्ाप्रदायकको हर्कास गनय   

 

सार्यजाहनक सनुरु्ाइको महत्र् तथा सान्दहभयकताः  
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२ संघीय सरकार शसतष अनदुान चालु २४२०८१६२० २१८६२११७७.७५ २११९५१५६१.५७ ७४९०००० २१९४४१५६१.५७ १०० -८२०३८३.८२

३ संघीय सरकार समपरुक अनदुान चालु १३६००००० ७५७६६८८ ० ७६४३४६३ ७६४३४६३ १०१ -६६,७७५

४ प्रदेश सरकार समासनकरण अनदुान ६९९५००० ६९९५००० ४८९२१९७ ४८५३५० ५३७७५४७ ७७ १६१७४५३

५ प्रदेश सरकार शसतष अनदुान चालु २११२००० १३६८२०० १२६८२०० ० १२६८२०० ९३ १०००००

६ प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान चालु १००००००० १००००००० ० १००००००० १००००००० १०० ०

७ रािस्व बाडफाड रािस्व बाूँडफाूँड ७५९१४११० ६४०६२५३३.३९ ४६६२१६३९.७८ ९८६२५२८ ५६४८४१६७.७८ ८८ ७५७८३६५.६१

८ अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत ७३८७८७१९.४३ ५५८६०७४४.८३ ३१२६८११९.४३ २१८१४९४२ ५३०८३०६१.४३ ९५ २७७७६८३.४

५२३१८१४४९.४३ ४६३०८४३४३.९७ ३१९५०३७७८.७८ ११४८५२०८५ ४३४३५५८६३.७८ २६६६९४९९.१९कुल िम्मा

हहहिहाङ गाउँपाहिकाको हित्तीय हििरण

आ.व. : २०७७/७८ प्रदेश : प्रदेश नंबर १ सिल्ला : पाूँचथर स्थानीय तह : सहसलहाङ गाउूँपासलकापाूँचथर

खचष मौज्दात



कोष

सबसनयोसि

त बिेट खचष सशषषक सववरण खचष कोष मौज्दात

१४,६
०,१

३४/-

आकहममक कोष आ.ि. २०७७/७८ खर्च तथा मौज्दात हििरण 

 िसटल रोग उपचार 

सहयोग

५०,३
०,०

००
आकसस्मक 

कोष

 िसटल रोग उपचार 

सहयोग ७०५४३७

आकसस्मक उपचार 

सहयोग २१००००

प्रकोप सनयन्त्रण

कृसषबासल फौसिसकरा 

सनयन्त्रण
३३७५००

सरुक्षा ब्यस्थापन

कावेली नाका सस सस 

क्यामेरा िडान
१४९४९९

आकसस्मक 

कायषसन्चालन २१८७४३०

३५८९८६६

१४,६
०,१

३४/-

 िसटल रोग उपचार 

सहयोग

५०,३
०,०

००
आकसस्मक 

कोष

िम्मा



कोष सबसनयोसित बिेट कायचक्रम/खर्च हिषचक खर्च रकम रु. मौज्दात 

प्रकोप 

ब्यव

स्थापन 

कोष

७२,८
९,९

०१/-

२,४
६,१

१४/-

प्रकोप ब्यिमथापन कोष

आ.व. २०७७/७८ खचष तथा मौज्दात सववरण

एम्बुलेन्स पररचालन (सङक्रसमत क्वारेन्टाइन स्थाल ल्याउने) १०७००

 कमषचारी तलव भत्ता (कोसभड अस्पताल) ८९६२७६

 राहत सहयोग (कोसभड सपसडत) १६५२५८०

सिल्ला प्रशासन कायाषलयमा कोष स्थापना सहयोग (कोसभड 

सनयन्त्रण सिल्ला स्तरीय सम्यन्त्र )
२०००००

औषसध एवम ्सकटस खररद खररद (कोसभड अस्पताल) १३९१९६९

नागररक आरोग्य केन्र (स्थापनाथष साझेदारी) ९८५५५२

आगलासग/बाढी पसहरो प्रकोप सपसडत (राहत/ उद्धार कायष) ३५३३७९

क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन (िोरपोखरी ग्रासमण सवधतु सहकारी 

भवन तथा गोपेटार प्रा.स्वा)
६५५५६७

 उपचार सहयोग (कोसभड सपसडत) ८०००००

 कमषचारी प्रोत्साहन (कोसभड ल्याव तथा घसुम्तसशसवरमा 

खसटने स्वास््यकमी)
९७७६४

७०४३७८७

प्रकोप 

ब्यव

स्थापन 

कोष

७२,८
९,९

०१/-

२,४
६,१

१४/-



यो वषषको भकु्तानी

सफताष / खचष

धरौटी ४५७५८७७ ७१५४२५९ २९१२१३५ ४२४२१२४

३०००० ५०००००० ५०३०००० ३५८९८६६ १४६०१३४

० ७५०१४०५ ७५०१४०५ ७२५५२९०. २४६११४

० ६२१५३४३ ६२१५३४३ ५५८३२३४. ६३२१०९

५००००० ० ५०००००

३०००० १८७१६७४८.४२ १९९६०४९०.४२ १६४२८३९१.२ ३५५२०९९िम्मा

२५७८३८२

कोष खाताहरुको हििरण

आकसस्मक कोष

प्रकोप व्यवस्थापन कोष

सबसबध खचष खाता/कोष- बैंक 

सबसबध कोष खाता

कोष वा श्रोत शरुु मौज्दात यो वषष थप िम्मा कोष मौज्दात



हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 

१ आसथषक सवकास

२ पवूाषधार सवकास

३ सामासिक सवकास

४ बातावरण तथा सवकास

५ संस्थागत सवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन

६ अन्य कायाषलय संचालन तथा प्रशाससनक ६,७८,११,३३९.४३ ५,८३,६९,६३३.२१ ८६.०७

२,०६,४५,०००

५,१२,११,६२० ३,८५,४३,०३८ ७५.२६

७६.५७

२३,९९,७३,१९६ २१,१७,४३,४५५.५७ ८८.२३

0 0 0

१,४१,२४,२९० ६८.४१

हहहिहाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायचपाहिकाको कायाचिय पन्र्मी पाँर्थर 

आहथचक बषच २०७७/७८ के्षत्रगत खर्चको प्रगहत हििरण

१४,५७,१४,२९४ ११,१५,७५,४४७

क्र.स के्षत्र बजेट खर्च
खर्च प्रहतित

जम्मा खर्चको तुिनामा



 सेर्ा प्रर्ाह तफय   

गत अ.ब. ०७७/०७८ 

संस्था दताय हसफाररस 

संस्था दिाव नहर्करण 

२ 
८ 

घ बगयको आजाजतपत्र दताय 

घ बगयको आजाजतपत्र नहर्करण 

 

२ 
६ 

हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



गत बषय ०७७/०७८ को योजना प्रगहत प्रहतर्ेदन 

कायायिय 

जम्मा योजना 

सं्या 
सम्झौता भइ कायय सम्पन्न भएका सम्पन्न नभएका 

र्डा नं. १ 
२८ २८ ० 

र्डा नं. २ 
५ ५ ० 

र्डा नं. ३ 
२६ २६ ० 

र्डा नं. ४ 
२४ २१ ३ 

र्डा नं. ५ 
३८ ३७ ० 

र्डा नं. ६  
४३ ४२ १ 

र्डा नं. ७ 
२७ २६ १ 

 जम्मा        

हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



सेर्ा प्रर्ाह गत अ.ब. ०७७/०७८ 
हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 

कायायिय पत्र दताय   

चिानी / 

हसफाररस 

नागररकता 

हसफाररस 

नाता 

प्रमाहणत  

चारहकल्िा 

प्रमाहणत  

अम्दानी 

प्रमाहणत  

घरबाटो 

हसफाररस  

जग्गा पास 

हसफाररस  

ऄन्य 

हसफाररस 

जम्मा 

हसफाररस 

र्डा नं. १ ५०९ ४४३ ५० १२ १० ४ १५ १० ३४२ ४४३ 

र्डा नं. २ ५५१ ५६७ १२ १० ३ २० २० १२ ४५५ ५६७ 

र्डा नं. ३ ८६ ४८३ २८ १२ २४ १८ २६ २ ३७३ ४८३ 

र्डा नं. ४ ४९० ७४९ ६४ ५७ १० ६ १२ १७ ५८३ ७४९ 

र्डा नं. ५ ४५६ ९०८ ८२ १५ ५० ३० २१ ३७ ६३७ ९०८ 

र्डा नं. ६ १०६ ५५४ ११२ १८ ३९ २९ ३७ ९ ३१० ५५४ 

र्डा नं. ७ ५६२ ९७२ ८४ ३३ २६ १५ २८ १४ ७७२ ९७२ 



सरुहित नागररक अर्ास  

र्ाड नं.  स्र्ीकृत अर्ास सं्या संहघय सरकार गाईँपाहिका सम्पन्न अर्ास सं्या 

हनमायण गनय बाकँी 

अर्ास सं्या 

१ ९६ ८४ १२ ७५ ९ 

२ १४० १२२ १८ १०९ १३ 

३ ८७ ७७ १० ६८ ९ 

४ ११८ १०३ १५ ७४ २९ 

५ १२२ ९७ १५ ९४ ३ 

६ ८६ ७६ १० ७४ २ 

७ १४९ १२९ २० १२१ ८ 

जम्मा ७८८ ६८८ १०० ६१५ ७३ 

हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



गि बर्व ०७७/०७८ भुमी सम्बहन्ध समस्या समाधान  

र्ाडव नं.  भुहमिीन दहिि भुहमिीन  सुकुम्बासी ऄव्यर्हस्थि बसोबासी जम्मा 

१ ० ४ ४५ ४९ 

२ ० १६ ४८ ६४ 

३ १ ५ ११७ १२३ 

४ ५ ६ ० ११ 

५ २ २ १४९ १५३ 

६ ० ० १२९ १२९ 

७ ३ २ १५४ १५९ 

जम्मा ११ ३५ ६४२ ६८८ 



कृयाकिाप िक्ष्य  प्रगहि महििा  पुरुर् जम्मा  

नया ँईद्यमी सजृना  ८० ८४ 

हसिाइ कटाइ ताहिम २८ ३० २९ १ ३० 

ढाका बनुाइ ताहिम  २७ २७ २७ ० २७ 

बाख्रापािन १० १० २ ८ १० 

मौरीपािन ६ ८ २ ६ ८ 

गहुडया बनाईने  ९ ९ ९ ० ९ 

स्तरोन्नहत  २२ २२ २२ ० २२ 

व्यार्साय सधुार ताहिम २८ २८ २२ ६ २८ 

गररबी हनर्ारणका िागी िघुउद्यम हर्कास कायवक्रम (MEDPA)  

०७७/०७८ 



वाडष न:

िम्मा 

योिना

सम्पन्न 

योिना संख्या स्वीकृत रकम रु

खचष भएको 

रकम रु प्रगसत

१ ८ ८ ३४००००० ३४००००० १००

२ ४ ४ २६००००० २६००००० १००

३ ३ ३ ८००००० ८००००० १००

४ ७ ७ २६३०००० २६३०००० १००

५ १२ १२ ५९५०००० ५९५०००० १००

६ ११ ११ २९००००० २९००००० १००

७ १२ १२ २३५०००० २३५०००० १००

जम्मा ५७ ५७ २०६३०००० २०६३०००० १००

आ.व २०७७/२०७८ मा सन्चासलत सस्वकृत बासषषक कायषक्रममा समावेश 

योिनाहरुको भौसतक तथा सवत्तीय प्रगसत सबबरण

क. सडक तफष



वाडष न:

िम्मा 

योिना

सम्पन्न 

योिना संख्या स्वीकृत रकम रु

खचष भएको 

रकम रु प्रगसत

१ ७ ७ २९५०००० २९५०००० १००

२ २ २ ३५००००० ३५००००० १००

३ ४ ४ १२५०००० १२५०००० १००

४ ० ० ० ०

५ ४ ४ २३२०००० २३२०००० १००

६ ५ ५ १५५०००० 1550000 १००

७ ४ ४ ५५०००० 550000 १००जम्मा 

योज २६ २६ १२१२०००० १२१२०००० १००

ख भवन तफष  



वाडष न:

िम्मा 

योिना

सम्पन्न 

योिना संख्या स्वीकृत रकम रु

खचष भएको 

रकम रु प्रगसत

१ ३ ३ ७००००० ७००००० १००

२ १ १ ५००००० ५००००० १००

३ ४ ४ ११५०००० ११५०००० १००

४ ० ० ० ० ०

५ १ १ २००००० २००००० १००

६ ८ 8 १९००००० 1900000 १००

७ १ 1 ५००००० ५००००० १००

जम्मा १८ १८ ४९५०००० ४९५०००० १००

ग मठ मसन्दर तफष  



१ ०

२ २ २ ७००००० ७००००० १००

३ ५ ५ १५५०००० १५५०००० १००

४ ३ ३ १२००००० १२००००० १००

५ १५ १५ १४८०००० १४८०००० १००

६ ३ 3 ४५०००० 450000 १००

७ ५ 5 १४५०००० 1450000 १००

जम्मा ३३ ३३ ६८३०००० ६८३०००० १००

खानेपानी तथा सरसफाई तफष  )



१ ३ ३ ३७००००० ३७००००० १००

२ ३ ३ २८५०००० २८५०००० १००

३ ३ ३ २१००००० २१००००० १००

४ ४ ४ २९५०००० २९५०००० १००

५ २ २ ५५०००० ५५०००० १००

६ ३ 3 ५४५०००० 5450000 १००

७ २ 2 २५०००० 250000 १००

जम्मा २० २० १७८५०००० १७८५०००० १००

सशक्षा तफष  (भवन सनमाषण )



१

२ २ २ १३००००० १३००००० १००

३ 0

४ 1 1 150000 150000 १००

५ 0

६ 0

७ 0

जम्मा ३ ३ १४५०००० १४५०००० १००

स्वस््य तफष  (भवन, रस्ट सनमाषण तथा ममषत)



१ २ २ ३४२८५० ३४२८५० १००

२ १ १ १४२८५० १४२८५० १००

३ १ १ १४२८५० १४२८५० १००

४ २ २ २४२८५० २४२८५० १००

५ २ २ २४२८५० २४२८५० १००

६ 1 1 142850 142850 १००

७ 1 1 142850 142850 १००

जम्मा १० १० १३९९९५० १३९९९५० १००

 खानेपानी फुटकर पाईप खररद (समटर)



वाडष न 

रयाक 

ओपन सम. 

(४ मीटर  

स्तरउनसन्त 

सम. (६ मीटर  

चौडाईको )

कच्ची 

सडकको सम. 

(लम्बाई चौडाई 

सोसलङ सनमाषण  

(लम्बाई चौडाई 

ससहत )

नाली 

सनमाषण (सम)

चाल ुआ व मा 

सम्पन्न भएको 

सडकको लम्बाई स्रकचरको काम

१ १७८० १५५० ३३३० २० ४५०० ३३३० ३९ मीटर ग्यसबयन िाली 

२ २७०० २५०० ५२०० १२५ २५०० ५३२५ मेससनरी वाल १८ मीटर 

३ ९७५ ५५० १५२५ १०५ ३२०० १६३० ३५ मीटर ग्यसबयन िाली 

४ १००० २८०० ३८०० ७५ ६००० ३८७५ १५ मीटर सकु्खा गारो 

५ ५१०० २५०० ७६०० ८४ ७००० ७६८४

१० मीटर सकु्खा गारो र 

५ मीटर ग्याबीयन वाल

६ ४७०० २५०० ७२०० १६० ७५०० ७३६०

१० मीटर सकु्खा गारो 

लगाउने काम

७ ५९०० ० ५९०० ११५ ६००० ६११५

१५ मीटर ग्याबीयन 

िाली लगाउने काम

जम्मा  २२१५५ १२४०० ३४५५५ ६८४ ३६७०० ३५३१९

सडकको योिनाको समग्र भौसतक प्रगसत  



S.n 

1

2

3

4

5

6

7

1

34244231.53

National Competitive Bidding 

Sealed Quatations 

Name of Bidder 

Capital 

Multipurpose 
Adhikari Nirman 

Sewa

Yangtaru Nirman 

Sewa 

Yangtaru Nirman 

Sewa 

Ale Nirman Sewa 

3737355.49

9143463

1899545.59

1899174.68

2304119.7

Upgrading of Kartike -Gautam 

Ghumti -Panchami Road 2

Total Cost 44667098.2

1946317.99 1901482.25Total Cost 

Amar Nirman Sewa 

Ale Nirman Sewa 

Mngenalung 

Construction 

Company 

13743822.89

1516750.18

1901482.25

3158253.71

1946317.99

HRM/NCB/WORKS/07/077/078

HRM/SQ/WORKS/01/077-078

7789168.29

16168286.14

5164396.08

5054681.91

4791650.02

Construction of Ward No 2 

Samudayik Bhawan 

HRM/NCB/WORKS/01/077/078 

HRM/NCB/WORKS/02/077/078

HRM/NCB/WORKS/03/077/078

HRM/NCB/WORKS/04/077/078

HRM/NCB/WORKS/05/077/078

HRM/NCB/WORKS/06/077/078

Landscape preparation of 

Hilihang Durbar Meuseum 
Construction of Hilihang 

Durbar Meuseum 

Upgrading of Salleri Subhang 

Panchami Amarpur Road 

Upgrading of Kartike -Gautam 

Ghumti -Panchami Road 

Upgrading of Salleri Subhang 

Panchami Amarpur Road 2 

Name of Project Contract No. Estimated Amount Contract Amount 

Construction of jor -Pokhari 

Gramin Bidhut 

SahakariBhawan 2540662.05



जम्भा रम्फाई (भीटयभा) जम्भा ऩरयभाण (घ मभ भा ) कैफपमत
१७३५१ भीटय 2504.2

२५०४ भीटय 1502.51

159.8 भीटय 115.06

१७३७८ ददन 

८९८४५२७.१खचच बएको जम्भा यकभ रु.

आ व ०७७/०७८ भा सॊचामरत प्रधानभन्त्री सोयोजगाय कामचक्रभ को फाफषचक प्रगमत 

काभको फववयण 
नारी खने्न काभ 

सोमरङ रगाउने काभ 

सकु्खा ढुॊगाको गायो रगाउने काभ 

जम्भा योजगाय सॊख्मा 



स्वास््म तपच  

जम्भा जनसॊख्मा २३५८३ 

१ फषच भमुनको जनसॊख्मा ५०३ 

५ फषच भमुनको जनसॊख्मा २६२६ 

अनभुामनत जजफवत जन्त्भ सॊख्मा ५१८ 

१५-४९ फषचका फववाफहत भफहरा ५३४२ 

अनभुामनत गबचवमत सॊख्मा ६११ 

 ६० वषच वा सो बन्त्दा भामथका जेष्ठ नागरयक 
सॊख्मा २०४० 

ऩूणच खोऩ घोषणा बएका वडा सॊख्मा ७ 

खरुा ददशाभकु्त घोषणा बएका वडा सॊख्मा ७ 

ऩूणच सॊस्थागत प्रसूती बएका वडा सॊख्मा ० 

अस्ऩतार सॊख्मा ० 

प्राथमभक स्वास््म केन्त्र सॊख्मा १ 

स्वास््म चौकी सॊख्मा ४ 

 साभदुाफमक स्वास््म इकाइ सॊख्मा २ 

 शहयी स्वास््म केन्त्र सॊख्मा ० 

 आधायबतू स्वास््म सेवा केन्त्र सॊख्मा १  
 आमवेुद अस्ऩतार तथा केन्त्र सॊख्मा १ 

फमथचङ सेन्त्टय सॊख्मा ५ 

प्रमोगशारा बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा १ 

खोऩ जक्रमनक सॊख्मा २७ 

गाउॉघय जक्रमनक सॊख्मा १९ 

भफहरा स्वास््म स्वमॊ सेफवका सॊख्मा ३९ 



फहमरहाङ ऩामरकाको अन्त्म स्वास््म सेवा सम्फन्त्धी जानकायी 
ऺमयोग डट्स सेन्त्टय सॊख्मा ५ 

भाइक्रोस्कोऩीक केन्त्र सॊख्मा १ 

सयुजऺत गबचऩतन सेवा केन्त्र सॊख्मा २ 

आइमूमसडी सेवा प्रदामक स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ५ 

इम्ऩरान्त्ट सेवा प्रदामक स्वास््म सॊस्थाको सॊख्मा ५ 

५ वटै अस्थाइ ऩरयवाय मोजना सेवा प्रदान गने 
स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ५ 

 फकशोय फकशोयी भैरी स्वास््म सॊस्था सॊख्मा २ 

ऩोषण ऩनुस्थाचऩना गहृ वा केन्त्रको सॊख्मा/OTC १ 

एम्फरेुन्त्स (चार ुअवस्थाभा यहेका) सॊख्मा ३ 

मनजज अस्ऩतार सॊख्मा ० 

ऩोमरजक्रमनक वा जक्रमनक सॊख्मा ४ 

स्वास््म सेवा सॊचारन केन्त्र गैय सयकायी ० 

अऩाङता योकथाभ तथा ऩनुस्थाऩाना कामचक्रभ १ 

२०७५को मनदेजशका अनसुाय गठन बएका 
स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 
समभमतहरूको सॊख्मा 

७ 

स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन समभमत 
मनममभत फैठक फसेको समभमत सॊख्मा ५ 



आफ्नै जग्गा (३ योऩनी) बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा      (  ३योऩमन बएका ३) ७ 

स्वास््म सॊस्थाको आफ्नै बवन बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ७ 

मनधाचरयत भाऩदण्ड अनसुायका बवन बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ० 

भफहरा य ऩरुूषको रामग छुटै्ट शौचारम बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा १ 

सयुजऺत खानेऩानीको मनममभत उऩरब्धता बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ४ 

टेमरपोनको उऩरब्धता बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ७ 

मफद्धुतको उऩरब्धता बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ७ 

सोराय ब्माकअऩ जडान बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ७ 

कम््मटुय वा ल्माऩटऩ बएका स्वास््म सॊस्था ५ 

इण्टयनेट सफुवधा बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ५ 

 बौमतक ऩूवाचधायको अवस्था 



एम्फरेुन्त्स सेवाको उऩरब्धता बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ७ 

 मनधाचरयत भाऩदण्ड अनसुाय फनेका प्रसमुत केन्त्रको सॊख्मा ५भा ३ 

्रासेण्टा फऩट बएका प्रसमुत केन्त्रको सॊख्मा ४ 

कभचचायी आवास बएका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा १ 

भोटयफाटो ऩगेुका स्वास््म सॊस्था सॊख्मा ७ 

स्रेचय उऩरब्ध बएका वडा सॊख्मा ७ 

मोजना अनसुाय बवन मनभाचण सम्ऩन्न बएकाको प्रमतशत  ० 

ऩनुमनचभाचण बएका बवनहरूको प्रमतशत (बत्केका भध्मे) ० 

 बौमतक ऩूवाचधायको अवस्था... 



भानव सॊशाधनको अवस्था 
स्वास््म सॊस्था 

भेमडकर अमधकृत ्मायाभेमडक्स नमसचङ प्रमोगशारा अन्त्म जम्भा 
दयफ
न्त्दी ऩूमतच कया

य 

दयफ
न्त्दी ऩूमतच कया

य 

दयफ
न्त्दी ऩूमतच कया

य 

दयफ
न्त्दी ऩूमतच कया

य 

दयफ
न्त्दी ऩूमतच कया

य 

दयफ
न्त्दी ऩूमतच कया

य 

गोऩेटाय प्रा.स्वा.के १ २ १ ४ २ १ ४ ४ १ १ १ ० २ २ २ १२ ११ ५ 

अभयऩयु स्वास््म चौकी ० ० ० ३ २ २ २ २ १ ० ० ० १ १ १ ६ ५ ४ 

मसॊहऩयु ० ० ० ३ २ २ २ २ १ ० ० ० ० १ १ ६ ५ ४ 

सबुाङ ० ० ० ३ २ २ २ २ १ ० ० ० ० १ १ ६ ५ ४ 

बायाऩा ० ० ० ३ २ २ २ २ १ ० ० ० ० १ १ ६ ५ ४ 

ऩॊचभी/एक्चेऩा/सल्रेयी ० ० ० ३ ३ ३ ३ ३ ३ ० ० ० ० ३ ३ ९ ७ ७ 

स्वास््म शाखा ० ० ० १ ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

जम्भा १ २ १ २० १३ १२ १६ १५ ८ १ १ ० ३ ९ ९ ४६ ३९ २८ 



HMIS तथा LMIS प्रमतवेदन अवस्था 

मस.नॊ
.  स्वास््म सॊस्था 

आ.व.भा प्राप्त 
HMIS 
प्रमतवेदन 
सॊख्मा 

DHIS2 भा 
प्रमतवेदन गयेको 
भफहनाको सॊख्मा 

आ.व.भा प्राप्त 
LMIS प्रमतवेदन 

सॊख्मा 
प्रमतवेदन ऩूणच नबएभा सो को 

प्रभखु कायण 

१ अभयऩयु स्वास््म चौकी १२ १२ ४ 

२ मसॊहऩयु स्वास््म चौकी १२ १२ ४ 

३ बायाऩा स्वास््म चौकी १२ १२ ४ 

४ सबुाङ स्वास््म चौकी १२ १२ ४ 

५ गोऩेटाय प्राथमभक स्वास््म केन्त्र १२ १२ ४ 

६ ऩॊचभी साभदुाफमक स्वास््म ईकाइ १२ १२ ४ 

७ एक्चेऩा साभदुाफमक स्वास््म 
ईकाइ 

१२ १२ ४ 

८ सल्रेयी आबायबतु स्वास््म केन्त्र २०७८।७९ भा सॊचारन 

  जम्भा ८४ ८४ २८ 
जम्मा प्राप्त हुनुपने 

HMIS प्रततवेदन 
संख्या 

प्राप्त HMIS 

प्रततवेदन 
संख्या 

HMIS 

प्रततवेदन 
प्रततशत 

DHIS2  अनुसार 
प्रततवेदन प्रततशत 

 

जम्मा प्राप्त 
हुनुपने LMIS 
प्रततवेदन संख्या 

प्राप्त LMIS 
प्रततवेदन 
संख्या 

LMIS 
प्रततवेदन 
प्रततशत 

eLMIS 
.प्रततवेदन 
प्रततशत 

 

८४ ८४ १०० १०० २८ २८ १०० १०० 



खोऩ कामचक्रभ 

सचुकहरू २०७५/ ०७६ 
२०७६  / 
०७७ 

२०७७  / 
०७८ 

± अवस्था 
मफ.मस.जी. कबयेज ७४% ६७% ५९% 

मड.फऩ.टी.हेऩ.मफ.फहफ ३ कबयेज ८०% ६७% ६५% 

ओ.फऩ.मब.३ कबयेज ८०% ६७% ६५% 

फऩ.मस.मब. ३ कबयेज ७७% ७६% ७२% 

एप. आइ.ऩी.मब. १ कबयेज २५% ६४% ७३% 

जे.इ. कबयेज ७८% ६२% ६०% 

दादयुा रूफेरा २ कबयेज ७१% ६८% ६३% 

फट.मड. २ य २+ कबयेज ६४% ४७% ७२% 

ऩूणच खोऩ कबयेज ६९% ६८% ६०% 

मड.ऩी.टी–हेऩ मफ १– दादयुा रूवेरा दोस्रो मफचको 
ड्रऩआउट दय  

८% १०% ७% 

फव.मस.जज खोऩ  य दादयुा रूवेरा ऩफहरो खोऩ ऩफहरो 
मफचको ड्रऩआउट दय  

% % -१९% 



 ऩामरका प्रोपाइरको रजऺत उभेय अनसुाय खोऩ को प्रगमत 

सचुकहरू 
१फषच भमुनका 
फारफामरका 

२०७७/७८ को 
प्रगमत 

प्रगमत प्रमतशत ± अवस्था 
मफ.मस.जी. कबयेज ३४१ २९९ ८८ % 

मड.फऩ.टी.हेऩ.मफ.फहफ ३ कबयेज ३४१ ३२२ ९४% 

ओ.फऩ.मब.३ कबयेज ३४१ ३२२ ९४% 

फऩ.मस.मब. ३ कबयेज ३४१ ३६० १००% 

एप. आइ.ऩी.मब. १ कबयेज ३४१ ३३४ ९८% 

जे.इ. कबयेज ३४१ ३३२ ९७% 

दादयुा रूफेरा २ कबयेज ३४१ ३१६ ९३% 

फट.मड. २ य २+ कबयेज ४५२ ३७२ ८२% 

ऩूणच खोऩ कबयेज ३४१ ३१७ ९३% 

मड.ऩी.टी–हेऩ मफ १– दादयुा रूवेरा दोस्रो मफचको 
ड्रऩआउट दय  

७ 

फव.मस.जज खोऩ  य दादयुा रूवेरा ऩफहरो खोऩ ऩफहरो 
मफचको ड्रऩआउट दय  

-१९ 



ऩोषण कामचक्रभ 

सचुकहरू 
२०७५/ 
०७६ 

२०७६  / 
०७७ 

२०७७  

/ ०७८ 

± 
अवस्था 

कभ जन्त्भ तौर बएका नवजात जशशकुो प्रमतशत ० ० ० 

नमाॉ तौर मरएका १ वषच भमुनका जशशहुरुको प्रमतशत २८ ३५ ३१ 

नमाॉ तौर मरएका १२ देजख २३ भफहनाका जशशहुरुको प्रमतशत १५ १७ २९ 

जन्त्भेको ६ भफहनासम्भ स्तनऩान गयाएको फच्चाहरूको प्रमतशत १०० १०० १०० 

गबचवती अवस्थाभा १८० ददन आइयन चक्की प्राप्त गयेका गबचवती भफहराहरुको 
प्रमतशत 

३८ ३४ ३० 

सतु्केयी अवस्थाभा मबटामभन ए प्राप्त गयेका भफहराहरुको प्रमतशत ३८ २२ २० 

नमाॉ तौर मरएका २ वषच भमुनका जशशहुरु भध्मे अमत जोजखभ अवस्थाका 
फारफामरकाहरुको प्रमतशत 

२ ४ ५ 

फदृद अनगुभनभा २ वषच भनुीका जशशहुरूको औषत  बेट  १९ ७ ६ 

३ साइकर (१८० फऩस) फारमबटा ऩाउने ६ देजख २३ भफहनाको 
फारकामरकाहरूको प्रमतशत 

० ५ ६ 

ऩफहरो चयणभा मबटामभन ए को आभ फवतयणको कबयेज ८९ ९० ८७ ९९ 
ऩामरका 

दोस्रो चयणभा मबटामभन ए  को आभ फवतयणको कबयेज ९१ ९१ ७९ ९८ 



सभदुामभा आधारयत नवजशश ुतथा फारयोगको एफककृत ब्मवस्थाऩन कामचक्रभ 

सचुकहरू 
२०७५/ 
०७६ 

२०७६  

/ ०७७ 

२०७७  

/ ०७८ 

± 
अवस्था 

जन्त्भने फवमतकै्क नाबी भरभ रगाएका नवजात जशशहुरूको प्रमतशत १०० १०० १०० 

२ भफहना भमुनका जशशहुरू भध्मे ब्माक्टेरयमाको गम्बीय सॊक्रभण बएका जशशहुरूको 
प्रमतशत  

० ० १० 

ब्माक्टेरयमाको गम्बीय सॊक्रभण बएका भध्मे जेन्त्टाभाईमसन सईुद्वाया ऩूणच उऩचाय 
ऩाएकाको प्रमतशत  

० ० १०० 

श्वासप्रश्वास मफयाभी दय (प्रमत हजाय ऩाॉच वषचभमुनका फारफामरकाहरुभा) ५६२ ८८२ ९९१ 

मनभोमनमा मफयाभीको दय (प्रमत हजाय ऩाॉच वषचभमुनका फारफामरकाहरुभा) ९७ ५५ २५ 

मनभोमनमा तथा कडा मनभोमनमा बएका फच्चा भध्मे एन्त्टीवामोफटकवाट उऩचाय गनेको 
प्रमतशत 

१०० १०० १०० 

झाडाऩखाराका मफयाभी दय (प्रमत हजाय ऩाॉच वषच भमुनका फारफामरकाहरुभा) १८ ५० ११३ 

५ वषच भमुनका झाडाऩखाराका मफयाभी भध्मे जजॊक य ऩनुजचरीम झोरफाट उऩचाय 
ऩाएकाको प्रमतशत 

१०० १०० १०० 

जम्भा २ भफहना भमुनका जशशकुो जम्भा भतृ्म ु ० ० ० 

जम्भा २-५९ भफहना फारफामरकाको जम्भा भतृ्म ु ० ० ० 



सयुजऺत भाततृ्व कामचक्रभ 

सचुकहरू 
२०७५/ 
०७६ 

२०७६  

/ ०७७ 

२०७७  

/ ०७८ 

± 
अवस्था 

प्रोटोकर अनसुाय ऩफहरो ऩटक गबचवती जाॉच गयाएका गबचवती भफहराहरुको प्रमतशत ६० ७५ ६६ 

प्रोटोकर अनसुाय ४ ऩटक गबचवती जाॉच गयाउने भफहराहरुको प्रमतशत  ३८ ३४ ३० 

घयभा जजफवत जन्त्भ बएको नवजात जशशकुो जम्भा सॊख्मा १३ ५ १६ 

सॊस्थागत प्रसमुत दय ३५ २० २० 

दऺ प्रसमुतकभॉद्वाया प्रसमुत बएको दय २८ १६ १७ 

प्रोटोकर अनसुाय ३ ऩटक सतु्केयी जाॉच गयाउने आभाहरुको प्रमतशत १४ ९ २७ 

आकजस्भक जफटरता मकु्त अवस्थाको व्मवस्थाऩन बएको प्रमतशत १४ १२ १४ 

सॊस्थागत सतु्केयी भध्मे आभा सयुऺा प्रोत्साहन बत्ता मरनेको प्रमतशत  १०० १०० १०० 

सॊस्थागत सतु्केयी भध्मे चायऩटक गबच जाॉच गयाए वाऩतको प्रोत्साहन मरने को 
प्रमतशत  

४८ ५१ ४९ 

सयुजऺत गबचऩतन गयाउने भफहराहरूको प्रमतशत ६ ६ ५ 

जम्भा भात ृभतृ्म ुसॊख्मा ० ० १ 

जम्भा नवजात भतृ्म ुसॊख्मा ४ २ ५ 

जम्भा भतृ जन्त्भ सॊख्मा ३ ३ ५ 
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ऩरयवाय मोजना य साभदुाफमक सेवा कामचक्रभ 

सचुकहरू 
२०७५/ 
०७६ 

२०७६  / 
०७७ 

२०७७  / 
०७८ 

± अवस्था 
ऩरयवाय मनमोजन सेवाका नमाॉ सेवाग्राही दय (फववाफहत प्रजनन उभेयका 
भफहराहरु भध्मे) 

२१ १२ ११ 

ऩरयवाय मनमोजन दय (अस्थाइ भार) २० २२ २१ 

गाउॉघय जक्रमनक सॊचारन प्रमतशत १०० १०० १०० 

प्रत्मेक गाउॉघय जक्रमनकफाट सेवा मरएका सेवाग्राहीको औसत सॊख्मा १० २२ १२ 

खोऩ जक्रमनक सॊचारन प्रमतशत १०० १०० १०० 

खोऩ जक्रमनक सेवा मरएका सेवाग्राहीको औसत सॊख्मा १७ १९ १८ 

आभा सभूहको फैठक सॊचारन प्रमतशत ९८ ९७ ९३ 

भफहरा स्वास््म स्वमॊ सेफवकारे प्रमत भफहना प्रदान गयेको 
सेवाग्राहीकोऔसत सॊख्मा 

४५ ५७ ३९ 



अन्त्तय कामचक्रभ प्रगमत तरुना 
सचुकहरू 

२०७७  / 
०७८ 

ऩरयवाय मनमोजन सेवाका नमाॉ सेवाग्राही दय (फववाफहत प्रजनन उभेयका भफहराहरु भध्मे) १५% 

प्रोटोकर अनसुाय ऩफहरो ऩटक गबचवती जाॉच गयाएका गबचवती भफहराहरुको प्रमतशत ६६ 

गबचवती अवस्थाभा १८० ददन आइयन चक्की प्राप्त गयेका गबचवती भफहराहरुको प्रमतशत ३६ 

सॊस्थागत प्रसमुत दय २० 

दऺ प्रसमुतकभॉद्वाया प्रसमुत बएको दय १७ 

जन्त्भने फवमतकै्क नाबी भरभ रगाएका नवजात जशशकुो प्रमतशत १०० 

कभ जन्त्भ तौर बएका नवजात जशशकुो प्रमतशत ० 

प्रोटोकर अनसुाय ३ ऩटक सतु्केयी जाॉच गयाउने आभाहरुको प्रमतशत २७ 

मड.फऩ.टी.–हेऩ.मफ.–फहफ ३ कबयेज ६५ 

दादयुा⁄ रूफेरा २ कबयेज ६३ 

५ वषच भमुनका झाडाऩखाराका मफयाभी भध्मे जजॊक य ऩनुजचरीम झोरफाट उऩचाय गयेको प्रमतशत १०० 

मनभोमनमा तथा कडा मनभोमनमा बएका फच्चा भध्मे एन्त्टीवामोफटकवाट उऩचाय गनेको प्रमतशत  १०० 



योग मनमन्त्रण कामचक्रभ 

सचुकहरू २०७५/ ०७६ 
२०७६  / 
०७७ 

२०७७  / 
०७८ 

± अवस्था 
औरोको यक्त नभनुा सॊकरन दय (ABER) ० ० ० ० 

औरोको स्राइड नभनुा ऩोजेफटब दय ० ० ० ० 

आमामतत औरोयोगको प्रमतशत (नमाॉ औरो योग भध्मे) ० ० ० ० 

जम्भा औरो योग भध्मे ्राज्भोमडमभ पाजल्सऩायभको 
अनऩुात 

० ० ० ० 

ऺमयोगी मफयाभी ऩत्ता रागेको दय (सफै) ३९ ६२ ६२ + 

ऺमयोगको उऩचाय सपरता दय 100 80 90 - 

कुष्ठयोगको योग प्रकोऩ दय (प्रमत १०००० भा) ० ० ० ० 

कुष्ठयोगको ग्रडे २ असभथचता दय ० ० ० ० 

ए. आय. टी. उऩचायभा यहेका जम्भा एच. आइ. बी. 
ऩोजेफटबको सॊख्मा 

० ० ० ० 

जम्भा मसकेरसेर एमनमभमा बएका व्मजक्तको सॊख्मा ० ० ० ० 

जम्भा कोमबड सॊक्रमभतको सॊख्मा 0 2 252 ० 



उऩचायात्भक सेवा 

सचुकहरू अवस्था 
प्रभखु दश योगहरूको 
नाभ (फफहयॊग मफयाभी 
सॊख्माको क्रमभक 

आधायभा) 
ओ. फऩ. डी. फाट सेवा मरएका मफयाभी भध्मे नमाॉ मफयाभीको दय(१२६३४ 
जना ) ५४ % 1. ARI 

ओ. फऩ. डी. फाट सेवा मरएका नमाॉ फवयाभी सॊख्मा भध्मे भफहराहरूको अनऩुात ५८% 
2. Falls/ 

Injuries/wound 

ओ. फऩ. डी. फाट सेवा मरएका नमाॉ फवयाभीहरूको जनजामतगत फववयण (%) 3. Fever 

जनगणना अनसुाय जामतगत 
अनऩुात (%) 

ओ. फऩ. डी. फाट सेवा 
मरएकाहरुको  जामतगत 

अनऩुात (%) 

 4. Tonsilitis 

दमरत ९ ४ 5. Gastritis 

जनजामत ५७ ३२ 6.  Hypertension 

भजुस्रभ ० ० 

7. 

Dermatitis/Ecze

ma 

भधेसी ० ० 8. Headache 

ब्राहभण ऺेरी ३४ १८ 9. Pharyngitis 

अन्त्म ० ० 10.Scabies 



फवत्तीम प्रगमत अवस्था 

चार ु ऩूॊजजगत जम्भा 
फजेट खचच फजेट खचच फजेट खचच खचच% 

सशतच तपच  
 

2,63,00000 

 

2,39,03720 

 2,63,00000 2,39,03720 

91 

मनशतच तपच  
 

स्थामनम तहरे 
मफमनमोजजत 
यकभ 

7445500 

 

7445500 

 

 

136500 
 

136500 
 

75,82000 75,82000 

100 

जम्भा फेरूज ु ० 

जम्भा 
पछचमौट  

० 



ऺभता अमबवमृध अवस्था 

ऺभता अमबवमृधका मफषमहरू 

अवस्था 
तामरभ 

ऩाउन ुऩने 
सॊख्मा 

तामरभ 
ऩाएका 

तामरभ 
ऩाउन 
फाॉकी 

IUCD 12 1 11 

Implant 23 1 22 

SBA 12 6 6 

HMIS 23 12 11 

DHIS2 23 1 22 

Logistics Management 23 1 22 

IMNCI 23 12 11 

Malaria Management 23 0 23 

ASRH counseling Training 23 1 22 

Mid-Level Practicum 12 0 12 

ऺभता अमबवमृधका मफषमहरू 

अवस्था 
तामरभ 

ऩाउन ुऩने 
सॊख्मा 

तामरभ 
ऩाएका 

तामरभ 
ऩाउन 
फाॉकी 

Tuberculosis Modular 

Training 
23 7 16 

PMTCT 23 7 16 

IYCF 23 0 23 

PEN Package 23 3 20 

IMAM 23 12 11 

Basic Laboratory Training 1 0 1 

COVID 19 Contact Tracing 23 0 23 

Infection Prevention ToT 12 0 0 

CoFP Counseling 23 2 21 

Minilap  0 00 00 

Vasectomy 0 0 



कामचयत साझेदाय सॊस्थाहरू 

मस.नॊ. साझेदाय सॊस्था फवषमगत कामचऺ रे बौगोमरक ऺेर कामचवनमन सभम 
मसभा 

1 सआुहाया ऩोषण सफै वडा २०२२ 

2 वनहटच भात ृजशश ु सफै वडा २०२१ 

3 करुणा पाउन्त्डेसन अऩाङता योकथाभ सफै वडा २०२२ 



नफवनतभ एवॊ आफ्नै ऩहरभा गरयएका कामचहरू 

मस.नॊ. कामच रागत उऩरब्धी 

1 सॊस्थागत डेमरबयी हनुे आभाहरुराई ध्म,ुकुखयुा( ऩोमथ२ बारे 
१) य तयकायीको मफउ मफतयण 

 ३०००००। सॊस्थागत डेमरबयी  य गबचजाॉचभा 
भा फफृद्ध बएको साथै ऩोषण 
कामचक्रभ भा सहमोग ऩगेुको 

2 भफहरा स्वास्थ् स्वमभ सेफवकाहरुराई खाजा खचच ९३६०००। आभासभहुको फैठकभा मनममभता य 
भसान्त्ते फैठकभा अमनवामच 
उऩजस्थमत 

3 गाॉउघय जक्रमनक मनममभत सॊचारन तथा आभा सभहु फैठक २०००००  मातामात खचच प्रदान गरय 
मनममभता गने गरयएको 

4 



sf]le8 !( vf]k ljj/0f -@)&* cfiff9 d;fGt;Dd_    
स्वास््म सॊस्थाको नाभ ऩफहरो डोज दोश्रो डोज 

सेसन  कोमबमसल्ड बेयोसेर सेसन कोमबमसल्ड बेयोसेर 

अभयऩयु स्वास््म चौकी ५ १८० ६१ २ ५५ 

मसॊहऩयु स्वास््म चौकी ५ १४० ५६ २ ४६ 

बायाऩा स्वास््म चौकी ५ १५० ५८ २ ५२ 

सबुाङ स्वास््म चौकी ५ १८० ४३ २ ४० 

गोऩेटाय प्राथमभक स्वास््म केन्त्र ५ २८६ ५१ २ ५४ 

ऩॊचभी साभदुाफमक स्वास््म ईकाइ ५ १६५ ० ० ० 

एक्चेऩा साभदुाफमक स्वास््म ईकाइ ५ १७० ० ० ० 

   जम्भा ३५ १२७१ २६९ १० ० २४७ 

 जम्भा रजऺत जनसॊख्माभा ५५ फषच भामथ 



कोमबड १९ व्मवस्थाऩन 

क्वायेन्त्टाइन व्मवस्थाऩन 
२५ वेड 

आइसोरेसन व्मवस्थाऩन 
१० वेड   

आऩूमतच व्मवस्थाऩन 
Mask 

Sanitizer 

Antigen 

PPE 

Oxygen cylinder 
 
 

भानव श्रोत व्मवस्थाऩन 
 

जनचेतना कामचक्रभ 



प्रभखु सभस्माहरू 

ऺेर प्रभखु सभस्मा सभाधानको रामग बएको 
प्रमास 

अफको फाटो/सभाधान जजम्भेवाय मनकाम 

स्वास््म सेवा 
प्रवाह 

ऺभता अमबवूफद्ध तामरभको 
अबाव 

साझैदाय सॊस्था सॊग सभन्त्वम 
गरय केही सधुाय गरयएको 
 

प्रदेश सयकायरे फजेटको 
व्माव्थाऩन गरय ददन ुऩने 

गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 

SBA/MA PROVIDER 
तामरभ को अबाव 

साझैदाय सॊस्था सॊग सभन्त्वम 
गरय केही सधुाय गरयएको 

प्रदेश सयकायरे फजेटको 
व्माव्थाऩन गरय ददन ुऩने 

गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 

स्वास््म 
ऩूवाचधाय 

 भाऩदण्ड अनसुाय फमथचङ 
सेन्त्टयको नबएको 

गाऩा फाट केही सधुाय 
गरयएको 

प्रदेश सयकायरे फजेटको 
व्माव्थाऩन गरय ददन ुऩने 

गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 

भाऩदण्ड अनसुाय स्वास््म 
सॊस्था नबएको 

गाऩा फाट केही सधुाय 
गरयएको 

प्रदेश सयकायरे फजेटको 
व्माव्थाऩन गरय ददन ुऩने 

गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 

खोऩ जक्रमनक बवन नबएको भाऩदण्ड अनसुाय  गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 

स्वास््म 
सूचना 

DHIS2 तामरभको अबाव 
तामरभ प्राप्त फाट काभ गदै 
गयेको 

प्रदेश रे तामरभको 
व्माव्थाऩन गरय ददन ुऩने 

गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 

 

LMIS / Elmis तामरभको 
अबाव 

तामरभ प्राप्त फाट काभ गदै 
गयेको 

प्रदेश रे तामरभको 
व्माव्थाऩन गरय ददन ुऩने 

गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 

HMIS TOOLS को अबाफ गाऩा फाट केही व्मावस्थाऩन 
प्रदेश रे तामरभको 
व्माव्थाऩन गरय ददन ुऩने 

गाऩा/प्रदेश/केन्त्र 



प्रभखु सभस्माहरू ... 

ऺेर प्रभखु सभस्मा सभाधानको रामग बएको 
प्रमास 

अफको फाटो/सभाधान जजम्भेवाय मनकाम 

आवश्मक 
औषमध 

ऩमन साधन/आइयन चक्कीको 
कमभ 

T.Bऔषमध को स्राइ भा 
सभस्मा 

ऩटक ऩटक ढुवानी गरय 
आऩमुतच गरयएको मनममभत आऩमुतच गनुच ऩने 

केन्त्र/प्रदेश/गाऩा 
 

फजेट य 
फवत्तीम 
ब्मवस्थाऩन 

स्वास््म ऺेरभा फजेट कभ भाॉग गने गरयएको जम्भा फजेटको १०%हनु ु
ऩने 

केन्त्र/प्रदेश/गाऩा 

नेततृ्व य 
सशुासन 



स्वास््म सॊस्थाहरूको सचुी 

क्र.सॊ. स्वास््म सॊस्थाको नाभ वडा नॊ. कैफपमत 

१ स्वास््म चौकी  अभयऩयु १ 

२ स्वास््म चौकी   मसॊहऩयु २ 

३ प्राथमभक स्वास््म केन्त्र गोऩेटाय ३ 

४ साभदुाफमक स्वास््म ईकाइ ऩॊचभी ४ 

५ स्वास््म चौकी  सबुाङ ५ 

६ स्वास््म चौकी  बायाऩा ६ 

७ 
साभदुाफमक स्वास््म ईकाइ एक्चेऩा 
 

७ 

८ आधायबतु स्वास््म केन्त्र सल्रेयी ७ 

  जम्भा ७ 





खोऩ तथा ऩोषण कामयक्रभ 

१४४ १२८ 
१७७ 

१८. 
० 

५० 
१०० 
१५० 
२०० 

बफसिजज खोऩ 
ऩाएका 

फारफासरका  

ऩुणय खोऩ 
ऩाएका 

फारफासरका 

जम्भा तौर 
सरएका 

फारफासरका 

 कडा कुऩोषषत 
उऩचाय 

फारफासरका 

Series 1 

Series 1



िुयक्षित भाततृ्व(भात ृतथा नवसिि)ु कामयक्रभ 

120 

73 
46 

3 1 0 

61 

17 

0
20
40
60
80

100
120
140

Series 1 

Series 1



अन्म िेवा 

7 

९. 

0

2

4

6

8

10

बफऩन्न नागरयक 
उऩचायसिपारयि 

 कडा योग उऩचाय खचय 

Series 1 

Series 1



अऩाङता योकथाभ तथा ऩुनस्थाऩना कामयक्रभ 

६६ 

७ ७ ३ २ 

४५ 

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 
७० 

िहामक िाभग्री बफतयण बफउऩुॉजी अनुदान सभसरजसुर िभुह गठन नेततृ्व बफकाि तासरभ उऩचाय पे्रषण पोसरक एसिड बफतयण 

Series 1 

Series 1



हििा तफय  ०७७/०७८ 

जम्मा हर्ध्याथी सं्या 

  जम्मा हर्ध्याहथय सं्या छात्रा छात्र जम्मा 

परु्य प्राथहमक ३०६ २९७ ६०३ 

प्राथहमक ९३५ ८६५ १८०० 

हनम्न माध्यहमक ६२६ ५८९ १२१५ 

माध्यहमक( ९-१०) ४३१ ३४२ ७७३ 

माध्यहमक (११-१२) २०८ १६३ ३७१ 

  २५०६ २२५६ ४७६२ 



किा छाड्ने दर प्रहतितमा 

 तह छात्रा छात्र जम्मा 

प्राथहमक (१-५) 12.19251 16.41618 14.22222 

हनमाहर् ( ६-८) 7.188498 8.488964 7.81893 

माहर् (९-१०) 6.264501 4.678363 5.562743 

  जम्मा 9.337349 11.58129 10.40127 



किा दोहोयायईने दर प्रहतितमा 

तह छात्रा छात्र जम्मा 

प्राथहमक (१-५) 8.983957 9.017341 9 

हनमाहर् ( ६-८) 1.757188 3.395586 2.55144 

माहर् (९-१०) 0.232019 0.584795 0.388098 

  जम्मा 4.819277 5.567929 5.174234 



नयाँ भनाय प्रहतितमा 

 तह छात्रा छात्र जम्मा 

प्राथहमक (१-५) 32.51337 33.2948 32.88889 

हनमाहर् ( ६-८) 17.73163 25.97623 21.7284 

माहर् (९-१०) 22.04176 15.20468 19.01682 

  जम्मा 25.60241 27.44989 26.47835 



ईहतणय दर प्रहतितमा 

 तह छात्रा छात्र जम्मा 

प्राथहमक (१-५) 87.59358 83.12139 85.44444 

हनमाहर् ( ६-८) 94.88818 89.81324 92.42798 

माहर् (९-१०) 72.38979 81.87135 76.58473 

  जम्मा 86.59639 85.07795 85.87645 



ऄन्य सचुक 

हर्र्रण छात्रा छात्र जम्मा 

किा १-५ तथा १-८ को औसत खदु 

भनायदर 

९७.९४ 

किा ८को तिुनामा ९ को हर्द्याथी हटकाई 

दर 

९७.६३ 

एस.आ.आ. मा D र्ा सो भन्दा र्ढी ग्रेडमा 

ईहतणय हर्द्याथी प्रहतित 

९९.३६ 



िनु्य दरर्हन्ध भएका हर्ध्याियिाइ एकमषु्ट ऄनदुान 

िस हर्ध्याियको नाम ठेगाना रकम 

१ श्री सरस्र्ती अधारभतु हर्ध्यािय हहहिहाङ १ १०००००० 



िहैिक गणुस्तर सदुृहढकरण एर् ंकाययसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान 

सि 
नॊ षवद्मारमको नाभ ठेगाना यकभ   

१ सिहऩुय ऩिुऩती भा षवध्मारम  हहसरहाङ २ ७००००० षवज्ञान प्रमोगिारा य Perferfance Based Grands 
२ सिरयजॊग भा षवध्मारम  हहसरहाङ ३ ६५०००० षवज्ञान प्रमोगिारा  
३ सिवारम आ षवध्मारम  हहसरहाङ ३ 50000  Perferfance Based Grands 
४ सिद्ध भा षवध्मारम  हहसरहाङ ४ 50000  Perferfance Based Grands 
५ ननरगगयी भा षवध्मारम  हहसरहाङ ५ 50000  Perferfance Based Grands 
६ ियस्वती भा षवध्मारम  हहसरहाङ ५ 650000 ICT 

७ सिद्धेश्वयी भा षवध्मारम टुवा हहसरहाङ ६ 650000 ऩुस्तकारम य Perferfance Based Grands 

८ 
सिद्धेश्वयी भा षवध्मारम 
एकचऩेा हहसरहाङ ७ 50000 

kits 

९ जमबवानी आ षवध्मारम हहसरहाङ ७ 65000 
ICT 

  जम्मा   २९१५०००   



षवध्मारम बौनतक ऩुवायधाय ननभायण कामयक्रभ तपय  
सि 
नॊ षवद्मारमको नाभ ठेगाना िीषयक / 

कामयक्रभ यकभ 

१ अभयऩयु भा षवध्मारम  हहसरहाङ १ षवध्मारम बवन ४कोठे 3600000 

२ सिद्धकारी भा षवध्मारम ककवा हहसरहाङ ६ षवध्मारम बवन ४कोठे 3600000 

३ फाजेन्रकारी आ षवध्मारम हहसरहाङ ७ 
वाि िहहतको 
िैचारम 700000 

४ भझैटाय आ षवध्मारम  हहसरहाङ ४ 
वाि िहहतको 
िैचारम 700000 

        8600000 



याष्ट्रऩनत िकै्षिक िुधाय कामयक्रभ 

क्रस ववध्याऱयको नाम ठेगाना रकम 

१ अभयऩयु भाषव हहसरहाङ १ १८००००० 

२ सिॊहऩयु भाषव हहसरहाङ २ १८००००० 

३ सिरयजॊग भाषव हहसरहाङ ३ १८००००० 

४ सिद्धेश्वयी भा षव हासरहाङ ६ १८००००० 



तरव रगामत खचय 
क्र
स 

शशषषक खर्ष मएको रकम 

१ तरव भा षव २०२०९३६४ 

२ तरव आ षव ८२०६१२९६ 

३ षवषवके िका तरव य षवध्मारम 
कभयचयी तरव 

९१६१६०० 

४ षवध्मारम िॊचारन रमगत ३९३७५०० 

५ षवद्माथॉ हदवा खाजा ३५१७९३५ 

६ छात्रवतृ्ती ९१३१६०० 

७ ऩाऩु २७२५३५३ 



षवध्मारम बौनतक ऩुवायधाय ननभायण कामयक्रभ 
आव २०७४-०७५ देखख आव २०७८-०७९  

२०७४-०७५ २०७५-०७६ २०७६-०७७ २०७७-०७८ २०७८-०७९ 
१ २ कोठे बवन २ २ ४ ० ० 
२ ४ कोठे बवन १ १ १ २ ० 
३ िौचारम २ १ १ २ ० 
४ भभयत ० ० ७ ० ० 

५ 

याष्ट्रऩनत िकै्षिक 
िुधायकामयक्रभ तपय  
बवन ० ० ० ४ 



मि गाउॉ ऩासरकावाट िम्ऩादन बएका भखु्म 
कामयक्रभहरु  

 िवय प्रथभ षवध्माथॉ हदवा खाजाको कामयक्रभ िरुु गमो । 
 षवध्मारमभा िेननटयी प्माड य िावुन ऩानी य कपनेरको 
व्मवस्था गयेको छ । 

 षवध्मारमका अनतरयक्त कक्रमाकराऩको व्मवस्थाऩन िरुु गयेको 
छ । 

 षवध्मारमभा िेननटयीप्माडरगामतको पोहोय व्मवस्थाऩनको 
रागी Incenerater ननभायण गयेको छ 

 िनु्म दयवन्दी बएको य धेयै षवध्माथॉ बएको  षवध्मारमभा 
स्वमॊिेवक सििकको व्मवस्था गयेको छ । 

 अत्मन्त न्मुन तरव बएका वार सििक य षवध्मारम 
कभयचायीराई थऩ िुषवधाको व्मवस्था गयेको छ ।  



क्रभि 

 षवध्माथॉ बनाय असबमान िॊचारन गरय िवै वारवासरकाराई 
षवध्मारम बनाय गयेको छ । 

 असबसबबावकको चाहना अनुिाय अॊगे्रजी भाध्मभको ऩठन 
ऩाठन िरुू गमो य थऩ अॊगे्रजी भाध्मका ऩाऩुको व्मवस्था 
गयेको छ । 

 षवध्मारमभा वारक्ववको गठन गरय वारवासरकाको नेततृ्व 
िभतभकारागी षवसबन्न कामयक्रभहरु गयेको छ । 

 वारवासरकाको खेरकुद िम्वन्धी रुची य िभता षवकािकारागी 
याष्ट्रऩनत खेरकुद कामयक्रभराई ननयन्तय थऩ िहमोग गयेको छ 
। 

 वारवासरकाको िारययीक षवकािकोरागी प्रतेक वडाभा खेर 
भैदानको व्मवस्था गयेको छ । 
 



कभि 
 िवै सििकराई १० हदने िभता षवकािको तासरभको व्ववस्था 
गयेको छ । 

 िवै वार सििकराई ५ हदने िभता षवकािको तासरभको 
व्ववस्था गयेको छ । 

 हदवा खाजा व्मवस्थाऩनकोरागी २० ग्माि चुरो य सिसरङडयको 
व्मवस्था गयेको छ । 

 किा ८-१२ भा अध्ममनयत छात्राको रागी आत्भ यिाको 
तासरभको व्मवस्था गयेको छ । 

  किा ८-१२ भा अध्ममनयत छात्राको रागी प्रजनन  स्वास्थ 
तासरभको व्मवस्था गयेको छ । 

 वडा स्तयभा िभेत वारवासरकाको अगधकाय य कतयव्म 
ऩारनाकागी 

वार अगधकाय िम्वन्धी तासरभहरुको व्मवस्था गयेको छ ।  
 

 
  



क्रभि 

 िवै षवध्मारमभा ल्मावटप डिेटऩ प्रोजेक्टय य षप्रन्टयको 
व्मवस्था गयेको छ य षवध्मारमवाट रेख्नकेामयभा िुधाय आएको 
छ । 

 िवै षवध्मारमका सििकराई कम्ऩुटय िम्वन्धी िभता 
षवकािको तासरभ िम्ऩन्न बएको छ । 

 ननमसभत प्रअ वैडक गरय िकै्षिक गुणस्तय िुधायका ननणयमहरु 
ननयन्तय बएका छन । 

 षवध्मारमभा कारो ऩाटी षवस्थाऩन बै िकेको छ। 
 िवै भाध्मसभक षवध्मारमभा कम्ऩुट्टय कि षवज्ञान 
प्रमोगिारा य ऩुस्तकारम य ईन्टयनेटको ऩहुच ऩुगग िकेको छ 
।  



क्रभि  

 षवध्मारमका िवै किा कोठा प्रास्टय गरयएको छ । 
 िवै षवध्मारमभा वार भबैत्र व्मवहाय हुन्छ । 
 िवै वारषवकाि केन्रका वारवासरकाका असबबावकराई 
ऩोषण सििा असबभखुखकयण बएको छ । 



केही गन ैऩने कामयहरु 

 ऩासरका स्तरयम िैक्षिक मोजना ननभायण । 
 स्थाननम ऩाठ्मक्रभको ननभायण । 
 षवध्मारमको िैक्षिक ननयन्तय अनुगभन किा अनुगभन 
नभनुा ऩाठ प्रदियन य ऩषृ्ट्ठऩोषण । 

 िैक्षिक ऩुयस्काय य दण्ड  
             



याष्ट्रम खेरकुद ऩरयषदको कामयक्र 

क्रस कायषक्र ववतनयोजजत रकम प्रथम र्ौमाशसका 
खर्ष 

खर्ष प्रततशत 

१ याष्ट्रऩनत खेरकुद 
कामयक्रभ 

१००००० ० ० 



याजष्ट्रम मवुा ऩरयषद 

क्रस कायषक्रम ववतनयोजजत रकम प्रथम र्ौमाशसक  प्रगतत प्रततशत 

१ एक सििण िस्था एक 
उध्मभ कामयक्रभ 

५२५००० ० ० 

२ मवुा िॊिद अभ्माि कामयक्रभ ३००००० ० ० 

३ मवुा उध्मा प्रवधयन कामयक्रभ ७५००० ० ० 

४ अन्तयाजष्ट्रम मवुाहदवि 
िभायोह 

५०००० ० ० 

५ मवुा प्रनतबा प्रवधयन कामयक्रभ ५०००० ० ० 



क्र.स.ं उजुरीको प्रकार उजुरी सखं्या दिाव हमहि हमिापत्र भएको हमहि कैहियि 

१ हमिापत्र गरर पाईँ सम्र्न्धमा १ २०७७/६/१२ २०७७/७/२० न्याहयक सहमहतद्धारा हमिपत्र 

२ पाटी पौर्ा बनएको ठाईँ रोकी पाईँ 

सम्र्न्धमा 

१ २०७७/१०/२९ २०७७/१०/२९ ,, 

३ हमिपत्र गररहदने सम्र्न्धमा १ २०७७/११/०४ २०७७/१२/०२ हमिापत्र भएको 

४ मेिहमिाप कतायमा दताय भएको ईजरुी १२ - - मेिहमिाप केन्रबाट प्रहतर्ेदन प्राप्त  

५ जम्मा १५     सबै हमिपत्र भएको 

 

 

 

हहहिहाङ गाईँपहिकाको अहथयक र्षय २०७७/७८ मा न्याहयक  सहमहतको सहचर्ािय तथा मेिहमिाप केन्रमा 

दताय भइ  सम्पादन भएको ईजरुीको हर्र्रण 

 



हडहजटाइजेिन कायय सम्पन्न 

सबै र्डा कायायियहरुमा ऄनिाइन माफय त सामाहजक सरुिा र व्यहक्तगत 

घटना दताय सरुुर्ात 

प्रथम चौमाहसक बाटै  बैक माफय त सामाहजक सरुिा भत्ता हर्तरण  

 व्यहक्तगत घटना दताय ऄहभयान सञ्चािन  

दताय हिर्ीरका िागी सेर्ा प्रदायक छनोट भइ सम्झौता भएको तर कोहभड १९ 

को कारणिे दताय हिहर्र  सञ्चािन नगररएको ।  

सामाहजक सरुिा तथा पंहजकरण आकाइ तफय  
हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



सामाहजक सरुिा (०७७/०७८) 
हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 

िार्च नं. प्रथम र्ौमाहसक दोस्रो र्ौमाहसक तेस्रो र्ौमाहसक जम्मा

१ 2052113 2157683 2200756 6410552

२ 2580894 2687317 2808368 8076579

३ 1565800 1651504 1663200 4880504

४ 2035213 2098400 2109018 6242631

५ 2719725 2692249 2782698 8194672

६ 2432055 2611910 2605955 7649920

७ 3117359 3130068 3326904 9574331

जम्मा 16503159 17029131 17496899 51029189

िाभग्राही सखं्या 1780 1808 1830

सामासिक सरुक्षा लाभग्राही भत्ता सवतरण सववरण आ.ब. २०७७/०७८



र्ाहषयक पहञ्जकरण हर्र्रण-२०७६ 

क्र.सं. र्डा नं. जन्मदिाव मृत्यु दिाव  हर्र्ाि 

दिाव 

बसाईसराई दिाव सम्बन्ध 

हबच्छेद 
महहिा  परुुष जम्मा महहिा  परुुष जम्मा द. सं्या  गएको  अएको 

१ १ 

२ २ 

३ ३ 

४ ४ 

५ ५ 

६ ६ 

७ ७ 

जम्मा 

हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 

हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



 

 

 

 

 

 

 

यस हिहििाङ गाउँपाहिकाद्धारा राजपत्रमा 

प्रकाहिि ऐन,कानून,कायवहर्हध,हनयमार्िी िथा 

हनदेहिकािरु  

 



क्र.सं. काननूहरु संख्या कैफियत 

१ ऐन २२ गाउॉिबाफाट अनभुोदन 

२ ननमभावारी ३ कामयऩासरकाफाट अनभुोदन 

३ कामयषवगध २५ ,,                    ,, 

४ ननदेसिका ३ ,,                     ,, 

५ आचायिॊहहता १ ,,                    ,, 

६ भाऩदण्ड १ ,,                     ,, 

७ जम्भा ५५   



क्र सं कानुनको नाम प्रमाहणकरण 

हमहि 

कानूनको 

प्रकार 

राजपत्रमा 

प्रकाहिि जम्मा 

१ गाउँ कायवपाहिकाको बैठक 

संचािन सम्बन्धी कायवहर्धी २०७४ 

2074/04/04 कायवहर्हध   

१ 

२ हनणवय र्ा अदेि र ऄहधकारपत्रको 

प्रमाहणकरण (कायवहर्धी) 

हनयमार्िी, २०७४ 

2074/04/04 हनयमार्िी   

२ 

३ कायवहर्भाजन हनयमार्िी २०७४ 2074/04/04 हनयमार्िी   ३ 

४ कायवसम्पादन हनयमार्िी २०७४ 2074/04/04 हनयमार्िी   ४ 

५  हिहििाङ गाउँपाहिकाका 

पदाहधकारीिरुको  अचारसंहििा 

२०७४ 

2074/04/04 अचारसंहििा   

५ 



६ गाउँसभा सन्चािन कायवहर्धी २०७४  2074/05/14 कायवहर्हध   
६ 

७ अहथयक ऐन २०७४ 2074/05/28 ऐन   
७ 

८ हर्हनयोजन ऐन २०७४ 2074/05/28 ऐन   ८ 

९ बजार ऄनगुमन हनदहेिका २०७४ 2074/08/29 हनदहेिका   ९ 

१० हर्पद व्यार्स्थापन कोष संचािन तथा व्यार्स्थापन 

काययहर्हध २०७४ 

2074/08/29 काययहर्हध   

१० 

११ अहथयक काययहर्हध व्यर्हस्थत गनय बनेको ऐन २०७४ 2074/08/29 ऐन   
११ 

१२ कृहष व्यर्साय प्रर्धयन ऐन २०७४ 2074/08/29 ऐन   १२ 

१३ कमयचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्र्न्धी मापदण्ड २०७४ 2074/08/29 मापदण्ड   १३ 

१४ स्थानीय स्रोत पररचािन तथा व्यर्स्थापन काययहर्हध 

२०७४ 

2074/08/29 काययहर्हध   

१४ 

१५ सहकारी ऐन २०७५ 2075/02/08  ऐन   
१ 



१६ स्थाहनय राजपत्र प्रकािन कायवहर्हध २०७५ 2075/02/07 कायवहर्हध २०७५।०२।१५ 
२ 

१७ प्रिासकीय काययहर्हध हनयहमत गने ऐन २०७५ 2075/02/07 ऐन   
३ 

१८ न्याहयक सहमहतिे ईजरुीको कारर्ाही हकनारा गदाय ऄपनाईनपुने 

काययहर्हध सम्बन्धमा व्यर्स्था गनय बनेको ऐन २०७५ 

2075/02/07 ऐन    

४ 

१९ अहथयक ऐन २०७५ 2075/03/26 ऐन    ५ 

२० हर्हनयोजन ऐन २०७५ 2075/03/26 ऐन    ६ 

२१ ऄपाङगता भएका व्यहक्तको पररचयपत्र हर्तरण काययहर्हध 

२०७५ 

2075/08/28 काययहर्हध   

७ 

२२ कृषक समहू गठन तथा दताय सम्बन्धी काययहर्हध २०७५ 2075/08/28 काययहर्हध   ८ 

२३ सहकारी दताय गने सम्बन्धमा बनेको ऄन्तररम काययहर्हध २०७५ 2075/08/28 काययहर्हध   ९ 

२४ घ र्गयको हनमायण व्यर्साय आजाजत पत्र सम्र्न्धी काययहर्हध 

२०७५ 

2075/05/06 काययहर्हध   

१० 

२५ करारमा प्राहर्हधक कमयचारी व्यर्स्थापन गने सम्बन्धी 

काययहर्हध २०७५ 

2075/05/06 काययहर्हध   

११ 



२६ मेिहमिाप सम्र्हन्ध कायवहर्हध २०७५ 2075/10/24 कायवहर्हध   
१२ 

२७ हर्पद जोहखम न्यहुनकरण तथा व्यर्स्थापन ऐन २०७५ 2075/10/24 ऐन   
१३ 

२८ हर्हभन्न कृषक र्ा कृषक समहु सहकारी माफय त प्राङगररक 

मि कम्पोष्ट ईत्पादनका िाहग सहयोग काययिम कायायन्र्यन 

काययहर्हध २०७५ 

2075/11/28 काययहर्हध   

१४ 

२९ अइ.हप.एम. कृषक पाठिािा संचािन काययहर्हध तथा 

नमयस २०७५ 

2075/11/28 काययहर्हध   

१५ 

३० साना हसचाआ हर्िेष काययिम कायायन्र्यन हनदहेिका २०७५ 2075/11/28 हनदहेिका   
१६ 

३१ बािी ईपचार हिहर्र संचािन काययहर्हध २०७५ 2075/11/28 काययहर्हध   
१७ 

३२ यरु्ा िहित काययिम कायायन्र्यन काययहर्हध २०७५ 2075/11/28 काययहर्हध   
१८ 

३३ अहथयक ऐन २०७६ 2076/03/09 ऐन 2076/03/15 

 १ 

३४ हर्हनयोजन ऐन २०७६ 2076/03/09 ऐन 2076/03/15 
२ 

३५ र्यर बोका हर्तरण कृषक समहू/सहकारीहरुिाइ हर्तरण गने 

काययहर्हध २०७६ 

2076/09/07 काययहर्हध 2076/03/15 

३ 



३६ जिस्रोि कायवहर्हध २०७६  2076/10/23 कायवहर्हध १०/२७/२०७६ 
४ 

३७ एफ एम सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन ऐन २०७६ 2076/11/30 ऐन 2076/12/05 

 

३८ स्थानीय ईजाय हर्कास सम्बन्धी हनदहेिका २०७६ 2076/11/30 हनदहेिका 2076/12/05 

 
६ 

३९ स्थानीय र्ातार्रण तथा प्राकृहतक स्रोत संरिण ऐन 

२०७६ 

2076/11/30 ऐन 2076/12/05 

७ 

४० अपतकािीन काययसञ्चािन काययहर्हध २०७६ 2076/11/30 काययहर्हध 2076/12/05 

 ८ 

४१ बाि कल्याण गहृ सञ्चािन काययहर्हध २०७६ 2076/11/30 काययहर्हध 2076/12/05 
९ 

४२ सहकारी ऄनदुान काययहर्हध २०७६ 2076/11/30 काययहर्हध 2076/12/05 
१० 

४३ अहथयक ऐन २०७७ 2077/03/10 ऐन 2077/03/16 

 १ 

४४ हर्हनयोजन ऐन २०७७ 2077/03/10 ऐन 2077/03/16 
२ 

४५ अकहष्मक कोष सञ्चािन ऐन २०७७ 2077/03/10 ऐन 2077/03/16 

३ 



४६ व्याक िो िोडर सञ्चािन कायवहर्हध 

२०७७ 

2077/03/10 कायवहर्हध 2077/03/16 

 ४ 

४७ र्ातार्रण तथा प्राकृहतक स्रोत संरिण 

ऐन २०७७ 

2077/03/10 ऐन 2077/03/16 

 ५ 

४८ अयोजना व्यर्स्थापन तथा सञ्चािन 

ऐन २०७७ 

2077/03/10 ऐन 2077/03/16 

 ६ 

४९ संहिप्त बातार्रणीय ऄध्ययन तथा 

प्रासहम्भक र्ातार्रणीय परीिण 

काययहर्हध,२०७७ 

2077/11/05 

 

काययहर्हध 2077/11/12 

 

१ 

५० संस्था दताय ऐन, २०७७ 2077/11/22 

 

ऐन 2077/11/30 

 २ 

५१ टोि हर्कास काययहर्हध २०७७ 2077/11/23 

 

काययहर्हध 2077/11/31 

 ३ 



क्र.स. श्रोि हर्हनयोहजि 

रकम 

ज्यािमा 

खचव 

सामरी खररद बाँकी रकम कैहियि 

१ IDA ५१७०००० ५१७००००।-   ०   

२ ADB/P

BL 

२९९९००० २९२०४६५।-   ७८५३५ ससयत 

३ नेपाि 

सरकार 

२२००० ११९५९।-   १००४१।- ,, 

४ स्थानीय 

तह 

१६४४३२४ ८७७८६६ २७८३५०.८२ ४८८१०७.१८ साझदेारी रकम 

५ जम्मा ९८१३३२४ ८९८०२९० २७८३५०.८२ ५७६६८३.१८   

हहहिहाङ गाईँपाहिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार काययिमको भौहतक र हर्त्तीय  काययसम्पादनको  

ऄर्स्था र प्रगहत प्रहतरे्दन २०७७/०७८ 

  

 



   सहुचकृत र्रेोजगार सं् या – ४१५ जना 

यस काययिमबाट िाबहन्र्त सं् या – १७२ जना 

जम्मा ज्यािामा खचय भएको रकम – ८९८०२९०  

(ऄिरेपी ईनन्नबे िाख ऄसी हजार दइु सय नब्बे मात्र) 

 







cf= j )&&÷)&* df lxlnxfª ufpFkflnsf / ;+l3o ;/sf/ af6 kz' ;]jf s]Gb| nfO k|fKt ah]6 

lgtL tyf sfo{qmdx? M– 

;;t{df k|fKt ah]6 M s'n ah]6  @%))))) 

!= afv|f ;fgf Joj;flos s[lif pTkfbg s]Gb| -ks]6_ ljsf; sfo{qmd ;+~rfng ? !%))))) . 

sfo{qmddf lxlnxfª ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd >L k+rdL ax']w]lzo s[lif ;xsf/L ;+:yf 

lxlnxfª $,bf]?Daf s[lif ;xsf/L lxlnxfª !, / kflye/f s[ifs ;bg s[ifs ;d'x lxlnxfª @ nfO 

afv|f ks]6 If]q 3f]if0ff u/L To;} cg'?kdf nfut ;fem]bf/LDff c;n cEof; tkm{ hDdf #( j6f 

vf]/ lgdf{0f, 

   Ifdtf ljsf; sfo{qmd # j6f,pGgt &%Ü af]o/ af]sf v/Lb ^ yfg ;fy} s[lif oflGqsLs/0f tkm{ 

afv|fsf] bfg agfpg] d]l;g ldlg ldn v/Lb @) j6f u/L nfut ;fem]bf/LDf sfo{qmd ;DkGg 

ul/Psf] 5 . 

 











@= nfut ;fem]bf/LDf a+u'/ k|j4{g  sfo{qmd ;+~rfng ? !)))))) . 

sfo{qmddf  lxlnxfª ufpFkflnsfsf leq /x]sf % j6f ;xsf/L dfkm{t %) 

s[ifs 5gf}6 u/L ? @)))) a/fa/sf] k|fljlws l:6Ld]6 adf]lhdsf] a+u'/sf] 

vf]/ / k|flt s[ifs @ j6f pGgt e'lg ljt/0f tyf ljt/Lt ;j} a+u'/x?nfO{ 

ljdf u/L sfo{qmd ;DkGg ul/Psf] 5 . 





 





#=s[ifs btf{ Joj:yfkg sfo{qmd ? #))))) . 

$= s[lif tyf kz'k+5L tYofªs cWofjlws ? !))))) . 

sfo{qmd sf nfuL sfo{ljlw tyf ;km\6j]o/ gcffPsf]n] sfo{qmd cl3 a9fpg 

g;lsPsf] . 



 ufpFkflnsf tkm{ M  

!=c;n kz'kfng cEof; tkm{ - k|fljlws l:6d]6 adf]lhsf ? !%)))-afv|fsf] vf]/ _ ? !)))) - esf/f] 

;'wf/,a+u'/sf] vf]/ lgdf{0f,s'v'/fsf] vf]/ lgdf{0f _, cg'bfg lbg] u/L nfut ;fem]bf/LDff c;n kz'kfng 

cEof; tkm{sf lgDg sfo{qmd x? ul/Psf] 5 .  

 lxlnxfª ! df afv|fsf] vf]/  M #) j6f  

 lxlnxfª @ df afv|fs]f vf]/ M ^^ j6f 

 lxlnxfª # df afv|fsf] vf]/ M #) j6f 

 lxlnxfª $ df afv|fsf] vf]/ M ^) j6f 

 lxlnxfª ^ df afv|fs]f vf]/ M ## j6f 

 lxlnxfª & df afv|fsf] vf]/ M @) j6f u/L hDdf @#( j6f afv||fsf] vf]/ lgdf{0f ul/Psf] 5 . 

 



 a+u'/sf] vf]/ lgdf{0f lxlnxfª ! df M !) j6f 

 a+u'/sf] vf]/ lgdf{0f lxlnxfª $ df  M !% j6f 

 a+u'/sf] vf]/ lgdf{0f ;j}j8f df yk   M %^ j6f u/L *! j6f lgdf{0f ul/Psf] . 

 s'v'/fsf] vf]/ lgdf{0f lxlnxfª ! df M !% j6f  

 esf/f] ;'wf/ ;j} j8fdf !^ j6fsf b/n] !!@ j6f ul/of]. 



$=lx6 :ofqmf]gfOh];g\ ah]6 ljlgof]hg ? !%)))) . eO ufpFkflnsfsf !,#,$ g+ 

j8fsf #% j6f ufOdf ptm sfo{qmd ;DkGg ePsf] 5 .  

 



%= df]6/;lxtsf] Rofkm s6x/ ljt/0f M ? (*)))) . 

ufpFkflnsf / s[ifssf] nfut ;fem]bf/LDf df]6/ ;lxtsf][ cfw'lgs %^ j6f Rofkm s6x/ -3fF; 

sf6\g] d]l;g_ ljt/0f ul/Psf] . 

^=e]6]/Lg/L cf}iflw v/Lb tyf Joj:yfkg ? !)))))) . 

ufpFkflnsfsf & j6} j8fdf s[ifsx?sf kz' ;d:ofdf cfwf/Lt lgz'Ns kz' cf}ifwL ljt/0f 

lg/Gt/ ul/Psf] . 

&=e]6]/Lg/L cf}hf/ pks/0f v/Lb ? !))))) . 

ufpFkflnsfsf & j6} j8fdf cfjZos e]6]/Lg/L cf}hf/ pks/0f v/LB u/L Joj:yfkg ul/Psf] 

. 

*=/]ljh vf]k Joj:yfkg ? @!)))) . 

ufpFkflnsf If]q leq /x]sf s's'/ tyf lj/fnf]nfO{ lgz'Ns /]ljh vf]k nfufpg] sfo{sf nfuL 

vf]k v/Lb ePsf] t/ sf]/f]gf sx/n] ubf{ ptm vf]k nfupg] sfo{ ;DkGg ug{ g;lsPsf] x'+bf 

o; cf=j df ;+~rfng u/Lg]5 . 



(= t/n gfO6|f]hg l;y Unf]j Joj:yfkg ? !(%))) . 

ufpFkflnsfn] jif}{e/L s[=u sfo{qmd ;+~rfng ug{ cfjZos ;fdflu| Joj:yfkg u/]sf] 

h;af6 lxlnxfª ufpFkflnsf leq %^& j6f kz'nfO{ s[lqd uef{wfg ul/Psf] . 



t;y{ lxlnxfª ufpFkflnsfsf j8f,ufpFkflnsf , tyf ;+l3o ;/sf/sf] ah]6 ;lxt s'n 

ah]6 ? !@)))))) ljlgof]lht ePsf] / !)@%))) ah]6 ljljw sf/n] ubf{ vr{ 

ug{ g;lsPsf]n] ufpFkflnsfsf] ut cf=j sf] vr{ (@Ü vr{ u/LPsf] hfgsf/L ub{5' 

. 



cGo sfo{qmd tkm{ 

 kz' aGWofs/0f tkm{ M !#($ j6f 

 d]l8sn pkrf/ tkm{ M &^* j6f kz'df pkrf/ ;]jf ul/Psf] . 

 dfOg/ ;h{/L tkm{  M !)$ 

 ufOgf]sf]nf]lhsN; pkrf/ tkm{ M !@#  

 cf}iflw ljt/0f M #!)) 3/w'/Lsf hDdf !&)$) j6f kz'k+5Lx?nfO{ lgz'Ns cf}ifwL 

ljt/0f u/LPsf] . 

 cf=j )&&÷)&* sf] hDdf lzkmf/L;x? M (@ j6f  

;fy} s[ifssf] kz'sf x/]s ;d:of cg';f/ 3/ 3/ df kz' pkrf/ ;]jf tkm{ lg/Gt/ 

u/L/fv]sf] . 

 



हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



आमथचक वषच २०७७/०७८ भा सम्ऩाददत उल्रेखनीम कामचहरु  
क. जनता अर्ास काययिम माफय त रु ५० िाख र्रार्रको जस्तापाता हर्तरण गरी फुसको छाना न्यहूनकरणमा पहि  

     गरेको । 

ख. किा १ दहेख ३ हर्धाथी खाजा तथा हर्धाियमा सेहनटेरी प्याड, सार्नु, हफनेि हर्तरण सहहत स्र्ास््य सरुिाका 

     काययिमहरु सञ्चािन गरेको । 

ग. गाईँपाहिकािाइ मासजुन्य ईत्पादनमा अत्महनभयर बनाईद ैिैजान र्ाख्रा पकेट काययिमका ऄहतररक्त व्यर्साहयक  

    कृषकहरुिाइ ऄनदुानमा ईन्नत र्ाख्राको खोर हनमायण तथा िागत साझेदारीमा रं्गरु प्रर्दयन काययिम सञ्चािन  

     गररएको । 

घ. गाईँपाहिकाको पययटन गरुु योजनािे औल्याएको हहहिहाङ संग्रहािय भर्न हनमायण सम्पन्न तथा पययटहकय  

    हहसार्िे प्रचरु सम्भार्ना बोकेको डोहप्किे पाहथभरा महन्दर जान पदमागय हनमायण गररएको ।  

ङ. हर्श्वव्यापी रुपमा फैहिएको कोहभड १९ को माहामारीबाट प्रभाहर्त जनताको सरुिाको िागी १० रे्ड िमताको  

     अआसोिेसन र्ाडय तथा १०० रे्ड िमताको क्र्ारेन्टाआन कि हनमायण गररएको साथै नागररक अरोग्य केन्रको  

      पहन स्थापना गररएको ।  
 



"ऄन्त्यमा " 

 

कुनै हजज्ञासा 

 ? 

हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 



 

 

धन्यर्ाद । 

हहहिहाङ गाईँपाहिका 

गाईँकाययपाहिकाको कायायिय  

पँचमी, पाँचथर 


